Autobedrijf Zandvoort BV vindt “maatschappelijk verantwoord ondernemen”(MVO) van
groot belang. Het autobedrijf aan de Kamerlingh Onnesstraat 23 is de eerste ondernemer,
in Zandvoort, die zonnepanelen heeft laten aanbrengen. Op woensdag 28 september 2011
startte het opwekken van duurzame elektriciteit. De panelen leverden die dag al direct 15
kWh op. De dag erna was dat verdubbeld, naar 38 kWh. “Per jaar zullen de zonnepanelen
een kleine 7.000 kWh aan duurzame zonnestroom opleveren. Dat is schone stroom die we
niet meer hoeven in te kopen”, aldus Rob Witte.
ENERGY IMPROVE
.
Vorig jaar zijn we met Energy Improve, een
Zandvoorts bedrijf, in gesprek geraakt over het
aanbrengen van zonnepanelen op ons platte dak.
Dat idee sprak ons wel aan. We dachten er al
langer over na om ons bedrijf duurzamer te
maken. Dit was een mooie kans voor ons.
Jeroen Vogt van Energy Improve is eigenlijk de
grote inspirator van dit project. Zijn bedrijf geeft
veelzijdig, onafhankelijk en goed advies over
energie en is gespecialiseerd in het (strategisch)
inkopen van energie, het realiseren van
energiebesparing en eigen (duurzame) energie
en het voorkomen en oplossen van (juridische)
geschillen over energie. Ook voor andere
aangelegenheden op het gebied van energie kun
je er prima terecht.
FINANCIERING
.
De financiering is geregeld als een zeer gunstige
huurkoop. De installatie is meeverzekerd in onze
eigen inventarisverzekering, zonder extra
premie. De eerste vijftien jaar lopen we geen
enkel risico voor service, reparatie of wat dan
ook. Alles is volledig afgedekt. De opgewekte
stroom is helemaal voor ons evenals de subsidie
die we krijgen. Na vijftien jaar wordt ook de
installatie van ons en profiteren we er extra van.
We hoeven dan geen huur meer te betalen. De
installatie gaat dan nog zeker tien jaar, of langer,

mee. Het aantal panelen en de wijze van
opstelling op ons platte dak zijn zo gekozen dat
de stroom tegen de laagste kosten wordt
geproduceerd. Onze zonnestroom is vast van
prijs en is goedkoper dan stroom van het
energiebedrijf.
Nu
energie
bij
de
energiebedrijven weer duurder wordt is dat
mooi meegenomen. De zonnestroom‐installatie
is geleverd en aangebracht door een specialist
op dit gebied, Q‐Energy BV uit Eindhoven. We
zijn er zeer tevreden over.
DE INSTALLATIE
.
De witte kleur van de dakbedekking reflecteert
een deel van het zonlicht. Daardoor wordt de
dakbedekking minder warm en gaat deze langer
mee. Door de lagere temperatuur op het dak
hebben de zonnepanelen een iets hoger
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rendement. Ook wordt het binnen niet meer zo
snel warm. Vooral in de zomer komt dat goed
uit. We zijn zeer tevreden over de nieuwe
dakbedekking. Deze is geleverd en aangebracht
door Berg Totaaltechniek, een vakkundig en
Zandvoorts bedrijf. Ze hebben ons goed
geadviseerd over het verbeteren van de
waterafvoer vanaf het dak en dat ook
uitgevoerd. Daardoor blijft er nu geen water
meer staan op het dak. Zo gaat de dakbedekking
langer mee.
Energy Improve heeft de zonnepanelen en alles
eromheen voor ons verzorgd. We werden
telkens op de hoogte gehouden en goed
geïnformeerd. Beslissingen konden we daardoor
steeds snel en goed overwogen nemen. Eigenlijk
hoefden we er maar weinig voor te doen. Alles
werd geregeld terwijl we de controle over de
aanschaf en kosten behielden.
MAATWERK
.
“Duurzame energie is altijd maatwerk”, zegt
Jeroen Vogt van Energy Improve. “Je kunt het
vergelijken met schoenen. Een schoen die voor
de ene persoon de ideale pasvorm heeft zal bij
een ander knellen of te groot zijn. Voor die ander
moet je een andere schoen kiezen. Dat is wat
Energy Improve doet, zorgen voor de juiste
installatie (de passende schoen) tegen de beste
prijs. We zorgen voor een goede kwaliteit, een
lage prijs en nemen al het werk uit handen.
Service van begin tot eind. Pas als de klant
tevreden is zijn wij dat ook.”

ons verbruik. De komende tijd blijven we
daarnaar kijken en gaan we nog meer besparen.
DE WERKPLAATS
.
In de werkplaats willen we ook duurzaam zijn.
Waar dat mogelijk is gebruiken we
milieuvriendelijke middelen en materialen voor
reparaties en onderhoud. Denk daarbij bv. aan
(schade‐) reparaties met groene onderdelen. Dat
zijn gebruikte onderdelen die nog net zo goed
zijn als nieuwe onderdelen. Die onderdelen
worden hergebruikt, daardoor hoeven er minder
nieuwe onderdelen gemaakt te worden.
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van
reparaties en onderhoud. Reparaties moeten
goed en betrouwbaar zijn en lang meegaan.
Onderhoud moet ervoor zorgen dat de auto’s
optimaal en zo schoon mogelijk blijven rijden.
Onze klanten mogen verwachten dat wij ons
werk goed doen en kwaliteit leveren. Als de
klant tevreden is hebben wij ons werk goed
gedaan. Ook daarin zijn we graag duurzaam.”

Rob Witte vertelt verder. “Met de zonnepanelen
hebben we een flinke stap gezet in het
duurzamer maken van ons bedrijf. Daardoor zijn
we ook meer gaan nadenken over ons eigen
energieverbruik. In korte tijd hebben we met
kleine middelen al meer dan 10% bespaard op
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